
زایمان بی درد

سگاز استنشاقی انتونوک



انتونوکس
واکسیژنN2Oمخلوط هموژن گازی 

:  تاریخچه

بمنظور بی دردی در اعمال دردناک استفاده شد 1800N2Oاز اویل سال 
(عدم کفایت کافی–هیپوکسمی )

شد با اکسیژن مخلوط و استقاده 1911از 
راهی یک شرکت انگلیسی با اکسیژن آنرا مخلوط و انتونوکس1961از 

بازار شد
تی بعنوان یکی از استانداردهای کنترل درد حاد در اورژانسها و ح1970از 

آمبوالنسها بکار گرفته شد
ی گرفتو از بورد مرکز مامائی انگلستان نیز مجوز برای کنترل درد زایمان



گاز نیتروس اکسید
مونوکسیددی نیتروژن  :  تاریخچه

توسط پریسلی کشف شد 1726N2Oاز اویل سال 
در دندانپزشکی استقاده شد1844از 

: معرفی

استDissociativesنوعازاکتیوسایکوماده ییکگازاین

ارفردحواسسایروشنواییوبیناییوادراککهمی شوندمحسوبتوهم زاهاازدسته ای
کاهشبااتفاقاین.می شوندخودومحیطازجداییحسایجادباعثومی کنندتقلیلوتحریف

تدمی افبدنحسینورون هایسمتازخودآگاهیبهشدهارسالسیگنال هایشدنمسدودیا

حس توانندمیمی گذارندتأثیرنیزاپیوئیدیادوپامینگیرنده هایرویانتخابیغیربصورت
کنندایجادنیزسرخوشی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C


گاز نیتروس اکسید

آن تاثیر بی دردی بدون ایجاد بیهوشی دارددرصد 50تا 30با غلظتهای 

کمترین ضریب حاللیت را در بین گازهای بیهوشی دارد

استثانیه 30بسیار سریع و حدود آن ورود به بدن 

(ریکاوری سریع)با قطع مصرف بسرعت از بدن خارج میشود 

کمترین تاثیر را داردقلبی عروقی و تنفسیبرروی سیستم 



انتونوکس
:نحوه مصرف

!!!!روش خود  تجویزی از طریق تکنولوزی والو نیازی است 

!!!!میلیگرم مورفین تزریق جلدی است 15تقزیبا معادل 

!!!!ثانیه قبل از شروع درد مصرف شده باشد30باید حداقل 

!!!!ثانیه تاثیر آن در بدن از بین میرود60پس از قطع مصرف حداگثر 





روش خود تجویزی



روش خود تجویزی



کمک در تجویز



انتونوکس
:فواید خاص

در هر مرحله از زایمان قابل استفاده است

بر روی جنین و نوزاد تاثیری ندارد

با مصرف طوالنی در بدن تجمع نخواهد داشت

مادر بر میزان مصرف کنترل خواهد داشت

براحتی میتواند حین مصرف تغییر وضعیت و تحرک داشته باشد

این روش باعث تشویق به تنفس های منظم و موثر خواهد شد

از مصرف اکسیژن بهمراه آن سود خواهیم برد



انتونوکس
:معایب و محدودیتها

بهرحال قدرت اثر بیدردی محدودی دارد❖
(دیستوشی)

نیاز به آموزش و آماده سازی مادر در استفاده قبل از زایمان❖
(شلوغ و آموزشیمراکز )

نیاز به همکاران مطلع و وقت گذار در حین مصرف❖
(ماما های آموزش دیده)

برخی عوارض ناشی از دارو ❖
(  B12اختالل در عملکرد ویتامین -خشکی دهان–گیجی –سرگیجه -قراریبی -تهوع و استفراغ)

آلودگی محیطی ❖
(با خودتجویزی به حداقل ممکن میرسد)



انتونوکس
:موارد منع مصرف

وجود هوا در محلهای حساس بدن ❖

(تزریق گاز در چشم -ساعت اخیر24قواصی -پنوموسفالوس-پنوموتوراکس)

کاهش سطح هوشیاری ❖

N2Oحساسیت به ❖



انتونوکس
:حرف آخر

حمایت از زایمان بی درد نیازمند منابع است❖

استهمکاری بین رشته ای بی درد نیازمند از زایمان حمایت ❖

آگاهی جمعی استبی درد نیازمند از زایمان حمایت ❖



سپاس از توجه شما


